
DERS 13 

KUTSAL RUH 

Bazı insanların sözleri, başkalarının sözlerinden çok daha fazla otoriteye sahiptir. Örneğin, bir savaşta 
askerlere savaşmayı bırakmalarını söylerseniz, muhtemelen dinlemeyeceklerdir. Ama eğer 
komutanları onlara söylerse, normal olarak itaat ederler. Tanrı dünyayı yarattığı için, o yüce otoriteye 
sahiptir ve onun sözü, onun iradesinin ifadesi, bir şeyin yapılmasını sağlamak için yeterlidir: 

‘’Tanrı’nın sözü ile Gökler yaratıldı …O dedi ve oldu…O emretti ve her şey sabit kaldı. ”(Mezmurlar 
33:6-9).’ 

"Başlangıçta Tanrı Gökleri ve yeryüzünü  yarattı . . . ve Kutsal Ruh suların yüzünde geziniyordu. Ve 
Tanrı, ‘Işık olsun' dedi ve ışık oldu” (Yaratılış 1:1-3). 

'Kutsal Ruh' Tanrı'nın bu muhteşem gücünü tanımlamak için İncil'de kullanılan terimdir. Onun ruhu ya 
da gücü ile Tanrı dünyayı yarattı ve sözlerinde yarattıklarıyla ilgili niyetini açıkça ortaya koydu. Bu 
sözlerde, İncil, O kendini açıkladı –en azından bizim anlayabildiğimiz kadar-onu anlayabilelim ve itaat 
etmeye çalışalım diye. 

İSA VE TANRI’NIN GÜCÜ  

İsa'nın annesi bakireydi; İsa'nın doğumu bir mucizeydi. Ona bir çocuğu olması gerektiğini söylemeye 
gelen melek, ona dedi ki: 

"Kutsal Ruh sana gelecek ve Yüceler Yücesi’nin gücü seni gölgesine alacak; bu yüzden doğacak çocuğa 
kutsal - Tanrı'nın Oğlu denecek” (Luka 1:35). 

Bu, İbranice şiirinin nasıl olduğuna bir örnektir. Fikirler daha fazla etki için tekrarlanır: 

Kutsal Ruh senin üzerine gelecek,                                                                                                                       

Yücelerin Yücesinin gücü seni gölgede bırakacak. 

Bu paralel ifadeler, İncil'in tam olarak ne gösterdiğini yansıtır - Kutsal Ruh'un Tanrı'nın gücü 
olduğunu.-  Bu, O’nun isteklerinin yerine getirilmesinin özellikle de onun ebedi kurtuluş amacı ile ilgili 
olan şeylerde gerçekleştirilmesi anlamına gelir. Vaftizinde İsa’nın kendisi Kutsal Ruh'u aldı (Luka 
3:21,22). Daha sonra yaptığı mucizelerle, Tanrı'nın gücünün gerçekliğini görüyoruz. 

‘’İsa, Ruh'un gücüyle Celile'ye döndü.’’(Luka 4:14). 

‘’Nasıralı İsa, Tanrı’nın  O’nun aracılığıyla aranızda yaptığı mucizeler, harikalar ve işaretler ile Tanrı 
tarafından onaylanan kişidir.’’ (Elçilerin İşleri 2:22). 

Aynı güçle diriltildi:  

‘’Onun gücü… Tanrı onu dirilttiği ve göksel yerlerde sağ eline oturttuğu zaman gücünü İsa Mesih’te 
gösterdi…’’ (Efesliler 1:19,20) 

 



MUCİZE YARATMA GÜCÜ : 

Hıristiyanlığın ilk yıllarında mucizeler yaratma gücü sadece İsa'ya değil, aynı zamanda ellerini 
üzerlerine koyarak başkalarına aktarabilecek havarilere de verildi. Elçilerin İşlerinde, havarilerin İsa 
(Luka 24:49) tarafından kendilerine vaat edilen ‘yüksek güçten’ aldıklarını ve “Kutsal Ruh'la dolu " 
olduklarını okuyoruz. (Elçilerin İşleri2:4).Onlar başka dillerde konuşabilir ve hastaları iyileştirebilir, 
hatta ölüleri diriltebilirlerdi. Başlangıçta bu, insanların,İncil’e, Tanrı'nın Krallığının ve vaat ettiği 
kurtuluşun müjdesinin gerçekten Tanrı'dan olduğuna inanmalarına yardımcı olmak için gerekliydi: 

“Başlangıçta Rab tarafından bildirilen bu kurtuluş, Rab'bi dinlemiş olanlarca bize doğrulandı.Tanrı da 
belirtiler, harikalar, çeşitli mucizeler ve Onun kendi isteğiyle dağıttığı Kutsal Ruh armağanlarıyla buna 
tanıklık etti.’’ (İbraniler 2:3,4). 

‘’Mesih'in, diğer uluslara itaat etmek için benim aracılığımla getirdiği şey… - kelime ve sözle, 
işaretlerin ve mucizelerin gücüyle, Tanrı'nın ruhunun gücüyle kanıtlanmıştır’’ (Romalılar 15:18,19) 

Bugün Kutsal Ruh'un  bu özel yeteneklerine sahip olduğunu iddia eden birçok kişi var. Elbette, 
özellikle vücudun zihinden etkilenerek yakalandığı hastalıklarda, bazı iyileşmeler olabilir. Fakat 
öncelikle bunun sadece Hıristiyan çevrelerinde değil, aynı zamanda Hıristiyan olmayan diğer birçok 
dinlerde de gerçekleştiğine dikkat edilmelidir. İkincisi, bu şifalar,örneğin doğumda sakat kalan bir 
adamın birden yürümeye ve zıplamaya başlaması ve ölü bir kişinin diriltilmesi gibi(Elçilerin İşleri3:1-
10,9:36-42)birinci yüzyılın mucizeleriyle karşılaştırılamaz. 

Bu not edilmelidir: 

(1) Havari Pavlus, Kutsal Ruh'un özel yeteneklerinin sona ereceğini ilan etti: ‘’Kehanetlere 
gelince(kehanetin yeteneği) onlar ölecekler; dillere gelince (diğer dillerde konuşma) onlar 
sona erecekler; bilgiye gelince(Tanrı’nın özel anlama yeteneği) yok olacaklar.’’ (1 Korintliler 
13:8). 

(2) Elçilerin İşlerin 8:4-22'de, bir havari olmayan Philip'in mucizeler yapma gücüne sahip 
olduğunu görüyoruz.(13)Ama bunu başkalarına aktaracak güce sahip değildi. Yeruşalim’den 
yeni gelen ve bunu yapan havariler John ve Peter’di ve Simon Kutsal Ruh’un elçilerin ellerinin 
uzatılmasıyla verildiğini görünce, ‘’Bana bu gücü ver böylece ellerimi uzattığım herkes Kutsal 
Ruh’u alabilsin.’’ dedi. (17-19). 

  
 Son havarinin ölümünden sonra Kutsal Ruh'un yeteneklerin aktarılması artık verilmedi ve bu 
yetenekler iki kuşak içinde ortadan kayboldu. MS 2. yüzyılda böyle mucizeler hakkında bir kanıt 
yoktur. 

Öte yandan , bu özel yetenekler artık görülmese de, Tanrı'nın amaçlarının yerine getirilmesi için 
ruhu aracılığıyla hala aktif olduğu ve gücünün inananların yaşamlarında hala etkili olduğu 
unutulmamalıdır. 

KUTSAL RUH VE İNCİL 

 Yeni Ahit tamamlandığında,  1. yüzyılın sonundan önce bir zaman, Tanrı’nın ilk Hristiyan inanlarla 
birlikte olduğuna ikna etmiş etkileyici güçlerin olmasına daha fazla gerek yoktu. 



İsa'nın yaşamı ve havarilerin ve diğerlerinin ilham verici yazıları, açık fikirli herhangi bir kişiyi 
İsa'nın Tanrı'nın Oğlu olduğuna, ölümden yükseldiğine ve sonsuz yaşamın onun adına 
sunulduğuna ikna etmek için yeterliydi. Günümüzde Kutsal Kitap, Tanrı’nın amacı ve nasıl onun 
bir parçası olabileceğimiz hakkında bilgiye sahip olabileceğimiz konusunda hala vardır. 

Kutsal yazılarda kehanet hakkında yazan Havari Peter dedi ki  ‘’…Kutsal Ruh tarfından yöneltilen 
insanlar ,Tanrı’nın sözlerini ilettiler.’’ (2 Peter 1:21). Başka bir deyişle, İncil Tanrı'nın gücü 
tarafından yönlendirilen insanlar tarafından yazılmıştır; bu nedenle Kutsal Ruh'un bir ifadesidir ve 
okursak, inanır ve öğretisine itaat edersek karakterlerimiz Sözlerin Gücü tarafından değiştirilir. 

Pavlus genç arkadaşı Timothy’yi Kutsal Kitap’ın ‘’ İsa Mesih’e imanla kurtuluş için sizi bilge 
kılabilecek’’ kutsal yazılarını okumaya çağırıyor (2 Timothy 3:15).İncil gerçekten de ‘’siz 
inananların içinde olan Tanrı’nın sözüdür.’’ (1 Thessalonians 2:13).  
 

ÖZET 

Kutsal Ruh, Tanrı’nın dünyayı yaratmak ve oğlunu dünyaya getirmek için kullandığı gücüdür. Bu 
güçle onu diriltti ve ona sonsuz yaşam verdi. Tanrı'nın ruhu, amaçlarını yerine getirmek hala 
görünmezdir. Ancak öğüt verenleri teyit etmek için MS 1. yüzyılda inananlara verilen Ruhun özel 
yetenekleri artık sona ermiştir. İncil'de bize öğretmek ve rehberlik etmek için Kutsal Ruh 
tarafından verilen Kurtuluş müjdesi vardır. Eğer biz izin verirsek, Tanrı'nın sözü  bizi değiştirme 
gücüne sahiptir. 

SORULAR 

N1 Kutsal Ruh nedir ? 

N2 Hıristiyanlığın ilk günlerinde İncil'i yaymaya yardımcı olmak için özel yetenekler verildi. O 
zamandan beri onların yerini ne aldı ? 


